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สถาบนัอาศรมศิลป์ 

 
 สถาบนัอาศรมศลิป์ เกิดจากประสบการณ์และแนวคิดในการจดัการศกึษาทางเลอืกใหม่ให้กบัสงัคมไทย ในนามของ
โรงเรยีนรุ่งอรุณ ซึ่งเป็นโรงเรยีนวถิพีุทธที่มปีระสบการณ์ในการเรยีนการสอนมาร่วม ๑๐ ปี จนเป็นสญัลกัษณ์ของความส าเร็จ
ระดบัหนึ่งในการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการแห่งชีวิต ที่มุ่งเน้นการผสานกลมกลืนกัน ระหว่างศิลปะกับวิทยาการ 
ประการหนึ่ง  และเป็นความกลมกลนืกนัระหว่างวชิาการกบัการเรยีนรูร้่วมกนัโดยผ่านวถิขีองชุมชน อกีประการหนึ่ง   
 

ปราชญ์ ผูรู้ ้นักการศกึษา ศลิปิน สถาปนิกและนักวชิาการทีม่ปีระสบการณ์ตระหนักถงึปัญหาของการศกึษาของไทย ทีใ่ช้
วชิาเป็นตวัตัง้มาเป็นเวลานาน  จนท าใหผู้เ้รยีนแปลกแยกออกจากสิง่แวดล้อมและสงัคมมากยิง่ขึน้ ผูรู้เ้หล่านี้ จงึปรกึษาหารอืกนัถงึ
การก่อตัง้สถาบนัอุดมศกึษาทีเ่ป็นสถาบนัอุดมศกึษาทางเลอืก เป็นการศกึษาแบบบูรณาการชวีติในขัน้อุดมศกึษาทีจ่ะน าไปสู่  ความเป็น
สถาบนัการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูสู้งสุดของมนุษย์  ด้วยความมุ่งหวงัทีจ่ะสร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ใหม่ทีผ่สานภูมปัิญญา
ดัง้เดมิเขา้กบัองคค์วามรูร้่วมสมยั ภายใตบ้รรยากาศการเรยีนรูท้ีเ่ป็นมติร และความเอาใจใส่ดแูลนักศกึษาอย่างใกลช้ดิจากคณาจารย์และ
ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษในดา้นต่าง ๆ  โดยมเีป้าหมายทีช่ดัเจนในการเป็นสถาบนัอุดมศกึษาทางเลอืกทีเ่ขา้ถงึวชิาการและวชิาชวีติ  

 
อนึ่ง สถาบนัอาศรมศลิป์ เป็นสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนทีไ่ม่แสวงหาผลก าไร (Not-for-Profit Organization) ไดร้บัการสนับสนุน

ด้านบุคลากร เงนิทุน ที่ดนิ จากมูลนิธโิรงเรยีนรุ่งอรุณ  มูลนิธสิานแสงอรุณ และมูลนิธญิมาลุดดนี สถาบนัได้รบัอนุญาตจดัตัง้เป็น
สถาบนัอุดมศกึษาเอกชนระดบับณัฑติศกึษาจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาตัง้แต่เดอืนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

วิสยัทศัน์และปรชัญาพื้นฐานของสถาบนัอาศรมศิลป์ 
วิสยัทศัน์   สถาบนัอาศรมศลิป์ เป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู้ ที่มุ่งสร้างทกัษะในตนด้วยการฝึกฝน กาย ใจ สติและปัญญา เพื่อ
พฒันาความเป็นมนุษยแ์ละร่วมเปลีย่นแปลงสงัคมอย่างมคีุณภาพ 
  
ปรชัญาพื้นฐาน  ปรชัญาของสถาบนัอาศรมศลิป์ คอื อาศรมศลิป์เป็นแหล่งเรยีนรูท้ีจ่ะตอ้งศกึษาและปฏบิตัใิหเ้ขา้ถงึสาระส าคญั
ของการด ารงชวีติ ซึ่งตัง้อยู่บนความจรงิ ความงาม และความด ีโดยการผ่านการจดัการเรยีนการสอนด้วยหลกัการที่ส าคญั ๓ 
ประการคอื  
 

มงคลธรรม (Virtues) วถิกีารเรยีนรูจ้กัตนเองโดยการฝึกขดัเกลาจติใจไปสู่การพฒันาปัญญาการเรยีนรู้อย่างละเอยีดรอบคอบ
ของสภาวะจติใจแห่งตนทีอ่ยู่กบัสิง่แวดลอ้มและสงัคม ฝึกธรรมชาตพินิิจ จติแจ่มใส เรยีนรู้เรื่องสตสิมัปชญัญะ อย่างละเอยีดระลกึ
รู้ได้ถึงความคิด สิง่ปรุงแต่ง สิง่ที่จรเขา้มาภายในจิตใจ จนมปัีญญาเท่าทนั ความคดิและสิ่งจรมาท าให้รู้จกัตวัเอง และความ
เปลีย่นแปลงต่าง ๆ ไดอ้ย่างรวดเรว็และเหมาะสมต่อสภาวะการ  มคีวามเขา้ใจเชงิสมัพนัธข์องสิง่หนึ่งกบัสิง่หนึ่ง  และของสิง่หนึ่ง
กบัสิง่ต่าง ๆ จนเกดิเป็นปัญญาดา้นในลกึซึ้ง 
วฒันธรรม (Cultures) วถิีชวีติชุมชนแห่งการเรยีนรู้ และการสร้างความสมัพนัธ์ บนรากฐาน ภูมปัิญญา คุณค่า ความเชื่อที่
ปฏบิตัสิบืทอดกนัมา เพื่อความเจรญิงอกงามขององค์ความรู ้และคุณธรรมในจติใจวถิชีวีติทีเ่กดิจากการเรยีนรู ้ทัง้สุนทรยีธรรม  
และ  มงคลธรรม น ามาเชื่อมรอ้ยในการด าเนินชวีติแห่งตน ชุมชนและสงัคม เป็นสงัคมสนัตธิรรม และสนัตสุิข และยอมรบัความ
หลากหลายทางวฒันธรรม ในสงัคมทีต่นสงักดั และความหลากหลายในโลกปัจจุบนั 
 

สุนทรียธรรม (Aesthetics) วถิกีารเรยีนรูค้วามงดงามทัง้กายและใจโดยอาศยักระบวนการสรา้งสรรค์งานศลิปะ เพื่อสะทอ้นและ
หยัง่ถงึศกัยภาพของมนุษยก์ารเรยีนรู ้ความงามดา้นกายใจสมัพนัธ์ผ่านการปฏบิตักิารทางดา้นงานจรยิศลิป์  อนัเป็นการท างาน



 

และเรยีนรูผ้่านกระบวนการทีห่ลากหลายของรูปแบบทางศลิปะ แต่เป็นการพฒันาการทางดา้นจติใจและจนิตนาการของผูเ้รยีน จน
เหน็และรูไ้ดถ้งึความละเอยีดอ่อน ความลกึซึ้งในคุณค่า  และความงามทีเ่ป็นคุณค่าแทท้ีส่อดคล้องกบัศกัยภาพ  แห่งตน  กระทัง่
สามารถเชื่อมโยงถงึความงามของธรรมชาต ิสงัคมและชุมชนไดใ้นทีสุ่ด 
 

 
วฒันธรรมและชุมชนการเรียนรู้ 

วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ 
“อาศรม” หมายถงึ ส านัก ทีท่ างาน ทีอ่ยู่ของปราชญ์ผูรู้ ้“ศลิป์” หมายถงึ ศลิปะ วทิยาการ ดงันัน้ “อาศรมศลิป์” จงึ

หมายถงึ ส านักของปราชญ์ทางศลิปวทิยาการ ซึง่ในสมยัก่อน ลูกศษิยจ์ะตอ้งไปฝากตวัเพื่อเรยีนรูร้่วมกนั ไม่ใช่แต่เพยีงตวั
วชิาความรูเ้ท่านัน้ แต่ศษิยจ์ะไดม้โีอกาสใชช้วีติร่วมกบัอาจารยไ์ดซ้มึซบั “วถิ”ี การด าเนินชวีติของอาจารยด์ว้ย  
 

การใช้ชีวิตร่วมกันทัง้ระหว่างผู้สอนกับผู้สอน ผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน ก่อให้เกิดโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทกัษะ ความรู ้น าไปสู่การปรบัตวัและเรยีนรูร้่วมกนัอย่างกลัยาณมติร อนัเป็นทีม่าของโครงสรา้ง 
“ชุมชนแห่งการเรยีนรู”้ ของสถาบนัอาศรมศลิป์ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรผู้ช านาญการในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่จะท างาน
ร่วมกนัในลกัษณะสหสาขาวชิา เพื่อให้เกิดการเรยีนรู้ระหว่างกนั อีกทัง้เป็นการขยายโลกทศัน์ขอบเขตความรู้และความ
เขา้ใจของตนทีม่ตี่อการปฏบิตังิานใหก้วา้งขวางและลกึซึ้งมากยิง่ขึน้ 
 

สีประจ าสถาบนั 
สปีระจ าสถาบนัอาศรมศลิป์เป็นสไีทยโบราณทีม่คีวามสอดคล้องกบั ความเป็น “แม่ส”ี ของสสีากล ซึ่งเป็นองค์ประกอบ

ของการท างานศลิปะ และเป็นพื้นฐานที่ส าคญัของสถาบนั  ซึ่งมุ่งเน้นการพฒันาบุคคลผ่านกระบวนการท างานศลิปะ สปีระจ า
สถาบนั ประกอบดว้ย ๓ ส ีดงัต่อไปนี้ 
 

สีเข  หรอื  สเีหลอืง  แทนความหมายของ มงคลธรรม คอื ความอร่ามเหลอืงเรอืงรองของพระศาสนาอนัเป็นความ
ดทีีคุ่ม้ครองชวีติจติวญิญาณของผูค้น 
 

สีคราม  หรอื  สนี ้ ำเงนิ  แทนความหมายของ วฒันธรรม คอื ความหลาก หลายทีเ่ชื่อมโยงสงัคมดว้ยกนัอนัเป็น
ความจรงิของโลก 
 

สีครัง่  หรอื  สแีดง  แทนความหมายของ สุนทรยีธรรม คอื ความขบัเด่นเขา้สู่ความงาม 
 
 

หลกัการเรียนรู้ของสถาบนัอาศรมศิลป์ 

เคร่ืองหมายสถาบนัอาศรมศิลป์ 
สญัลกัษณ์ของสถาบนัคอืภาพสะทอ้นปรชัญาการศกึษาอนัเป็นรากฐานทางความคดิและการปฏบิตัขิองบุคลากรในสถาบนั



 

 สถาบนัอาศรมศลิป์มุ่งเน้นการสรา้งชุมชนแห่งการเรยีนรู ้(Learning Community) โดยมหีลกัการในการสรา้งและ
ขยายฐานความรูอ้ย่างเป็นระบบ ดงันี้คอื 
 

๑. การเรียนรู้ผ่านปฏิสมัพนัธ์กบัชุมชน (Collaborative and Community Learning) คือ การฝึกใช้วถิีชวีติ
ความเป็นอยู่และวถิกีารงานอาชพีอย่างเป็นเอกภาพ ผ่านปฏสิมัพนัธร์ะหว่างสมาชกิในชุมชนท่ามกลางบรรยากาศแห่งการ
เรยีนรู้อย่างมไีมตร ีเพื่อเปิดโอกาสใหผู้้เรยีนได้ฝึกฝนบ่มเพาะความเขา้ใจในโลกและชวีติ และการยอมรบัความแตกต่าง
หลากหลายของเพื่อนมนุษยแ์ละสรรพชวีติอื่น ๆ  พรอ้มไปกบัการสรา้งเครอืขา่ยและถกัทอเป็นแหล่งเรยีนรู ้ร่วมสรา้งสาน
ประโยชน์ต่อกนัอย่างสมานฉนัท์ 
 

๒. การเรียนรู้แบบบูรณาการและผสานสรรพศาสตร ์(Integrative and Transdisciplinary Learning) คอื การเรยีนรูท้ีไ่ม่
แบ่งแยกศาสตรส์าขาต่าง ๆ  ออกจากกนั การเรยีนรูด้ว้ยวธินีี้ตัง้อยู่บนฐานความเชื่อทีว่่า ศาสตรส์าขาต่าง ๆ  แทจ้รงิแลว้มจีดุเริม่ตน้
เหมอืนกนั นัน่คอื ความพยายามทีจ่ะอธบิายหรอืท าความเขา้ใจต่อปรากฏการณ์ต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ ซึ่งศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่งไม่
สามารถตอบค าถามหรอืแก้ปัญหาทีม่นุษยชาตกิ าลงัเผชญิอยู่ไดอ้ย่างครบถ้วนรอบดา้น ดงันัน้ การเรยีนรูจ้งึควรจะเริม่ต้นทีฐ่าน
หรอืธรรมชาตขิองสิง่ทีต่้องการเรยีนรู้ ซึ่งก็คอืโจทย์หรอืปัญหาทีเ่กดิขึน้จรงินัน่เอง จากนัน้จงึบูรณาการองค์ความรูท้ีแ่ต่ละ
บุคคลม ีเพื่อใหม้องเหน็ภาพรวมของโจทยห์รอืปัญหาอย่างรอบดา้นและเป็นจรงิ 
 

๓. การเรียนรู้แบบจิตตปัญญาท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงคุณภาพภายในของตนเอง (Contemplative and 
Transformative Learning) คอื การเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนเฝ้ามองความเปลี่ยนแปลงภายในของตนเองอนัเกดิจากความสมัพนัธ์ทีม่ตี่อโลก
ภายนอกโดยอาศยัจติปัญญาเป็นเครื่องมอื ซึ่งการพยายามฝึกหดัขดัเกลาตนเองดว้ยวธิกีารดงักล่าวนี้เอง จะน าพาผูเ้รยีนไปสู่ความ
เขา้ใจต่อธรรมชาตขิองสรรพสิง่ มองเหน็ความเชื่อมโยงระหว่างตนเองและสิง่ต่าง ๆ  รอบตวั 
 

๔. การเรียนรู้ผ่านศิลปะและประสบการณ์ตรง (Artistic and Experiential Learning) คอื การเรยีนรู้ที่ผู้เรยีน
น าตนเองเข้าสู่การลงมือสร้างสรรค์งานเชิงศิลปะหรือการปฏิบตัิกิจต่าง ๆ ในสถานการณ์จริง พร้อมทัง้สามารถสะท้อน
ประสบการณ์การเรยีนรูข้องตนเองเพื่อใหเ้กิดการพฒันาทกัษะด้านใหม่ๆ รวมถงึการเปลี่ยนแปลงทศันคต ิวธิคีดิและการ
มองโลกในแง่มุมที่แตกต่างไปจากเดมิ วธิกีารเรยีนรู้เช่นนี้จะเอื้อให้ผู้เรยีนตระหนักต่อความรู้ที่แฝงอยู่ภายในตน (tacit 
knowledge) และสามารถระบุ น ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อโจทยห์รอืสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม  
 



 

 



 

 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

ระบบการศึกษาและการวดัผล 
 

ระบบการจดัการศึกษา 
      ใชร้ะบบการศกึษาแบบทวภิาค โดย ๑ ปีการศกึษา แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศกึษา  หนึ่งภาคการศกึษาปกตมิรีะยะเวลา
ศกึษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สปัดาห์อาจมกีารจดัการศกึษาภาคฤดูรอ้น ตามความจ าเป็นของผูเ้รยีน และตามแผนการสอนในหลกัสตูร 
โดยใชเ้วลาไม่น้อยกว่า ๘ สปัดาห ์
 

การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
   เทยีบเคยีงกบัระบบทวภิาค โดย ๑ หน่วยกติ เท่ากบั ๑ ชัว่โมงบรรยายต่อสปัดาห์ ใชเ้วลา ๑๕ สปัดาห์ รวมศกึษา ๑๕ ชัว่โมง 
และเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรแีละหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๘  
 

การด าเนินการหลกัสูตร  
ช่วงเวลาการจดัการเรยีนการสอนแต่ละภาค ดงันี้ 
ภาคการศกึษาที ่๑ เดอืนสงิหาคม – เดอืนธนัวาคม  
ภาคการศกึษาที ่๒ เดอืนกุมภาพนัธ ์- เดอืนพฤษภาคม  
ภาคฤดรูอ้น (ถา้ม)ี เดอืนมถิุนายน – เดอืนกรกฎาคม  

 

การลงทะเบยีน 
 

การลงทะเบยีนแรกเข้าและลงทะเบียนเรียน 
 ในวนัลงทะเบยีนแรกเขา้ นักศกึษาจะตอ้งน าชุดเอกสารทีค่รบถว้นมาขึน้ทะเบยีนนักศกึษา แลว้จงึลงทะเบยีนเรยีน 
ชุดเอกสารขึ้นทะเบยีน ประกอบด้วย 

๑. ระเบยีนประวตันิักศกึษา (AS10) ตดิรปูถ่ายเรยีบรอ้ย 
๒. ส าเนาใบแสดงผลการเรยีน และใบรบัรองคุณวฒุทิีแ่สดงว่าส าเรจ็การศกึษา ๑ ชุด 
๓. หนังสอืส าคญัการเปลีย่นค าน าหน้าชื่อ หรอื ยศ หรอื ชื่อ-สกุล หรอืใบทะเบยีนสมรส (เฉพาะกรณีทีค่ าน าหน้า

ชื่อ หรือ ยศ หรือ ชื่อ-นามสกุล ในประกาศรายชื่อผู้สอบคดัเลือกได้ ไม่ตรงกับเอกสารที่แสดงว่าส าเร็จ
การศกึษา) 

๔. ใบรบัรองแพทย ์
 

การลงทะเบยีนเรียน 
 การลงทะเบยีนเรยีนแยกไดเ้ป็น  ๒  ประเภท คอื การลงทะเบยีนเรยีนปกต ิและการลงทะเบยีนเรยีนล่าชา้ 
 

การลงทะเบยีนเรียนปกติ 
๑. การลงทะเบยีนเรยีนปกตใินภาคการศกึษาแรกส าหรบันักศกึษาใหม่นักศกึษาใหม่ที่เขา้ศกึษาในสถาบนัอาศรม

ศลิป์ในภาคการศกึษาตน้เป็นภาคการศกึษาแรกลงทะเบยีนเรยีนปรกตพิรอ้มช าระค่าเล่าเรยีน และค่าธรรมเนียม
การศกึษา ตามปฏทินิการศกึษาทีส่ถาบนัก าหนด 

๒. การลงทะเบยีนเรยีนปกตใินภาคการศกึษาถดัไป ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสถาบนัอาศรมศลิป์  
 

การลงทะเบยีนเรียนล่าช้า 
 นักศกึษาที่ไม่ได้แสดงความจ านงขอลงทะเบยีนเรยีนหรอืได้แสดงความจ านงขอลงทะเบยีนเรยีนแล้ว แต่ไม่ได้
ช าระค่าเล่าเรยีนและค่าธรรมเนียมการศกึษาต้องลงทะเบยีนเรยีนล่าชา้ โดยต้องช าระค่าปรบัตามอตัราที่สถาบนัก าหนด
  
 
 



 

การช าระคา่เล่าเรียน 
 การช าระค่าเล่าเรยีนของแต่ละภาคการศกึษา นักศกึษาต้องช าระเงินทางบญัชีธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนประชา
อทิุศ-ราษฎรบ์ูรณะ ช่ือบญัชี ”สถาบนัอาศรมศิลป์”   

สาขาวิชาทางศิลปศาสตร ์   เลขท่ี 235-0-78205-4 
สาขาวิชาทางสถาปัตยกรรมศาสตร ์   เลขท่ี 235-0-78572-7 
สาขาวิชาทางศึกษาศาสตร ์                เลขท่ี 235-0-78571-9 
 
นักศกึษาใหม่ตอ้งลงทะเบยีนเรยีนภายในระยะเวลาทีส่ถาบนัอาศรมศลิป์ก าหนด มฉิะนัน้จะถอืว่าสละสทิธิก์ารเขา้

เป็นนักศกึษา 
สภาพนักศกึษาจะสิน้สุดลงดว้ยเหตุไม่ลงทะเบยีนเรยีน หรอืไม่ช าระค่าบ ารุงการศกึษาเพื่อรกัษาสถานภาพการ

เป็นนักศกึษาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด โดยไม่มเีหตุอนัควร 
 
การเพ่ิมรายวิชา การลดรายวิชา และการถอนรายวิชา 
 ให้นักศกึษายื่นค ารอ้งภายในระยะเวลาทีก่ าหนด การเพิม่รายวชิา การลดรายวชิา และการถอนรายวชิาจะมผีล
สมบูรณ์ต่อเมื่อไดร้บัอนุมตัจิากอาจารยท์ีป่รกึษา 
 
การเทียบโอนผลการเรียน 
 จากการศึกษาในระบบ 

๑.  เป็นรายวชิาหรอืกลุ่มรายวชิาในหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาหรือเทยีบเท่าที่หน่วยงานของรฐัที่มีอ านาจตาม
กฎหมายรบัรอง 

๒.  เป็นรายวชิาหรอืกลุ่มรายวชิาทีม่เีน้ือหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสีข่องรายวชิาหรอืกลุ่มรายวชิาทีข่อ
เทยีบ 

๓.  เป็นรายวชิาหรอืกลุ่มรายวชิาทีส่อบไล่ไดไ้ม่ต ่ากว่าระดบัคะแนนตวัอกัษร C หรอืแตม้ระดบัคะแนน ๒.๐๐ หรอื
เทยีบเท่าในระดบัปรญิญาตร ีและไม่ต ่ากว่าระดบั ๓.๐๐ ในระดบับณัฑติศกึษา 

๔.  รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากหน่วยงานต่างสถาบนัอุดมศกึษาจะไม่น ามาค านวณแต้มระดบั
คะแนนเฉลีย่สะสม 

๕.  นักศกึษาจะตอ้งใชเ้วลาศกึษาอยู่ในสถาบนัอาศรมศลิป์ไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศกึษา 
๖.  ผลการศกึษาทีส่ามารถใชเ้ทยีบโอนได ้ตอ้งเป็นผลการศกึษาทีเ่คยศกึษาไว ้นับจากวนัทีส่ าเรจ็การศกึษาทีเ่ดมิ

ไม่เกนิ ๕ ปี 
 
การโอนหน่วยกิตรายวิชาของนักศึกษาท่ีไปศึกษาต่างสถาบนั 
 สถาบนัอาศรมศลิป์ก าหนดแนวปฏบิตั ิส าหรบันักศกึษาทีต่อ้งการไปศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาต่างมหาวทิยาลยั
ทัง้ในประเทศ/ต่างประเทศ และโอนหน่วยกติรายวชิา โดยนักศกึษาจะตอ้งด าเนินการใหเ้รยีบรอ้ยก่อนถงึภาคการศกึษาทีจ่ะ
ไปศกึษาต่างสถาบนัและปฏบิตัดิงันี้ 
 
ไปศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัต่างประเทศ 

๑. ด าเนินเรื่องขอไปศกึษาต่างประเทศและการโอนหน่วยกติในหลกัสตูรทีน่ักศกึษาสงักดั 
๒. ตดิต่อฝ่ายทะเบยีนและบรกิารการศกึษาฯ เพื่อช าระค่าเล่าเรยีนกบัฝ่ายการเงนิ ก่อนเดนิทางไปศกึษาต่างประเทศ 
๓. กลบัมาศกึษาต่อทีส่ถาบนัอาศรมศลิป์อย่างน้อย ๑ ภาคการศกึษาก่อนส าเรจ็การศกึษา 

 
 
 



 

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไมส่มบูรณ์จะส่งผลดงัน้ี 
๑. เขา้เรยีน แต่ไม่มสีทิธิส์อบ (ไม่ไดเ้พิม่รายวชิา/เพิม่รายวชิาไม่ครบขัน้ตอน) 
๒. ได ้I ในรายวชิาทีไ่ม่ไดเ้ขา้เรยีน (ไม่ไดล้ดรายวชิา/ลดรายวชิาไม่ครบขัน้ตอน) 
๓. ไม่ไดเ้กยีรตนิิยม (ได ้F, U ในรายวชิาทีไ่ม่ไดล้ดรายวชิา/ลดรายวชิาไม่ครบขัน้ตอน/ไม่ไดถ้อนรายวชิาในก าหนด) 
๔. ไม่จบการศกึษา (เพิม่รายวชิาไม่ครบขัน้ตอน) 

 
ค าอธิบายรหสัประจ าตวันักศึกษา 

ความหมายของรหสัประจ าตวันักศึกษา  สถาบนัอาศรมศิลป์ 
รหสัประจ าตวันักศกึษาประกอบดว้ยตวัเลข  

๙ หลกั  ดงันี้ 
ตวัอยา่ง ๕๙๑๑๑๐๐๑ 

        
  ๑. ๒.    ๓.     ๔.   ๕. 
๑. ปีการศกึษาสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน 
๒. ระดบัการศกึษา 
๓. รหสัหลกัสตูร /สาขาวชิาทีส่งักดั 
๔. การเขา้เรยีนแบบมเีงือ่นไข 
๕. ล าดบัที ่ (๐๐๑-๙๙๙) 

๕๙  ๑   ๓๓    ๑  ๐๐๑ 
  ๑.   ๒.    ๓.  ๔.    ๕. 
๑. ปีการศกึษาทีเ่ขา้ศกึษา  =  ๒๕๕๙ 
๒. ระดบัการศกึษา  =  ๑  (ปรญิญาตร)ี 
๓. หลกัสตูรศลิปศาสตร ์
๔. การเขา้เรยีนแบบมเีงือ่นไข 
๕. ล าดบัที ่ (๐๐๑-๙๙๙) 

 
ระดบัการศึกษา  และรหสัหลกัสูตร 

ระดบัการศึกษา รหสัหลกัสูตร 

รหสั ช่ือปริญญา รหสั ช่ือหลกัสูตร 

1 ปรญิญาตร ี 01 ประกาศนียบตัรวชิาชพีคร ู

2 ปรญิญามหาบณัฑติ 11 ศกึษาศาสตร ์

3 ประกาศนียบตัรบณัฑติ 22 สถาปัตยกรรมศาสตร ์

  33 ศลิปศาสตร ์
 
 
 


